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Obzornik. 
Učni načrt za geografijo v višjih razredih srednjih šol. O važnosti 

geografije v šolskem pouku v dobi svetovnega prometa in svetovne politike 
menda ni treba govoriti. Kot v znanosti je tudi v šoli geografija tista stroka, 
ki najlepše spaja prirodne in duhovne vede, pravi „koncentracijski pred-
met", ki nam „stalno predočuje enotnost našega znanja, predmet, ki more 
ustvariti harmonijo, tako potrebno duhu v dobi, ko poučujemo tako različne 
vede; tak predmet mora spremljati vsakega učenca skozi ves čas njegovega 
šolanja"1 Geografija je tudi temelj vsaki pametni državljanski vzgoji, kajti 
ona odpira učencu globlje poznanje domovine in ga obenem seznanja z dru-
gimi kraji in narodi v vsej njihovi medsebojni povezanosti. 

Ne morem reči, da bi geografska veda v naši državi ne bila dostojno 
uvaževana; saj smo imeli Cvijiča in njegova ustanova, Geografsko društvo v 
Beogradu, je letos spomladi praznovalo že 25 letnico obstoja. Tem bolj čudno 
se zdi, da si prav geografija v naši srednji šoli ne more dobiti svojemu po-
menu ustrezajočega stalnega mesta in je prav ona tisti predmet, čigar vloga 
se je vsaj v višjih razredih v zadnjih 15 letih menda največ spreminjala. 
Tudi s sedaj veljavnim učnim načrtom iz 1. 1950. se j e strokovna kritika že 
ponovno bavila in mu zamerila zlasti zanemarjanje prave geografije in 
krajinopisa v višji gimnaziji.2 Tu se v resnici uči geografija le v dveh raz-
redih: v V. občna geografija in v VIII. zemljepis Jugoslavije ter še zemljepis 
„sosednih držav, slovanskih držav in glavnih kulturnih držav", obakrat po 
dve uri na teden, kar je zlasti za obširno gradivo VIII. razr. premalo. V VI. 
in VII. razredu se pa pod imenom geografije poučujeta faktično dva druga 
predmeta: v VI. kozmografija in v VII. etnologija, oba sorazmerno dosti 
preobširno za srednjo šolo. Vrhu tega imamo za zaključek še to anomalijo, 
da se na višjem tečajnem izpitu zemljepis Jugoslavije izprašuje in ocenjuje 
skupaj — z občno zgodovino. 

Ni čuda tedaj, da se je II. zbor jugoslovanskih geografov v Ljubljani 
jeseni 1. 1933. bavil tudi z učnim načrtom za geografijo v gimnazijah in po 
temeljiti debati soglasno sprejel primerne resolucije, ki si jih je osvojil tudi 
letošnji III. zbor v Splitu. Te resolucije zahtevajo za V. razred matematično 
in fizično geografijo ter kartografijo, za VI. razred bio- in antropogeografijo 
(zlasti gospodarsko in politično geografijo), za VII. razred zemljepis Evrope 
in glavnih izvenevropskih držav ter za VIII. razred zemljepis Jugoslavije; 
povsod po 2 uri na teden. Prosvetno ministrstvo naj bi pooblastilo Nastavno 
sekcijo Geografskega društva v Beogradu, da na podlagi tega načrta spo-
razumno s strokovnjaki iz vse države izdela detajlni program. Dalje naj bi 
geografija postala pri maturi samostojen predmet, iz katerega bi se dajali 
dve vprašanji iz zemljepisa Jugoslavije, eno pa iz zemljepisa Evrope ozir. 
glavnih izvenevropskih držav.1 

Dočim smo zaman čakali na uresničenje v teh resolucijah izraženih 
predlogov, smo na zadnjem geografskem zboru v Splitu zvedeli za osnutek 

1 B . ž. M i l o j e v i č , Geografska nauka i nastava. Beograd 1934. 
P. 75 si. 

2 N. pr. T. R a d i v o j e v i č , Geografija u srednjim školama. Beograd 
1931. B. Ž. M i l o j e v i č , O programu geografske nastave u našim srednjim 
školama. Glasnik Prof. Društva 1934. VI. p. 322 si. 

1 P o r o č i l o o II. zboru jugoslov. geografov v Ljubljani 1. 1933. Uredil 
dr. A. Melik. Ljubljana 1934. P. 34 si. 
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novega učnega načrta geografije v višjih razredih, ki nas nikakor ne more 
zadovoljiti. Geografija bi namreč tudi po tem osnutku ostala omejena le na 
V. in VIII. razred; vsa izprememba bi bila le v tem, da ostane v VIII. raz-
redu samo zemljepis Jugoslavije, zemljepis „sosednih, slovanskih in drugih 
kulturnih držav" se pa prenese v V. razred, kjer bi ostala tudi za naprej vsa 
občna geografija. Na ta način bi se res domoznanski pouk v VIII. razredu 
razširil od sedanjih 14 tednov na 26 tednov; toda podrobni program zemlje-
pisa Jugoslavije geografske vidike slej ko prej premalo vpošteva, ustavo-
znanstva in državoznanstva pa splph več ne omenja. To pridobitev v VIII. 
razredu pa vsekakor daleč odtehta izguba v V. razredu, ki bo poslej skrajno 
nepedagoško preobložen z učno snovjo. Že sedaj se j e tu komaj mogla pre-
delati občna geografija, po novem naj bi se pa skrčila na borih 17 tednov, 
tako da bi n. pr. za vso geomorfologijo ostalo le 6 ur! Zato bi se v drugem 
polletju (11 tednov) obravnavale „sosedne, slovanske in druge kulturne dr-
žave". Teh držav našteva učni načrt imenoma 19 in zahteva: „za vsako državo 
razložiti: fizično prirodo zemljišča, gospodarske vire in proizvodnjo, promet 
in trgovino, prebivalstvo, njegovo kulturo, obliko državne uprave in glavna 
mesta. V razlagi je treba poleg opisa vselej poudariti vzročne zveze med pri-
rodo zemljišča na eni ter materialno in duhovno kulturo prebivalstva na 
drugi strani. Za vsako državo je navesti, kakšno mesto zavzema v svetovnem 
gospodarstvu in trgovini kot tudi njene trgovske in kulturne stike z našo 
državo." Kako se bo to v tako kratkem času izvršilo, je pač problem zase, 
zlasti če upoštevamo, da bo učenec vsled reduciranega pouka v občni geo-
grafiji na to le slabo pripravljen. Zdi se mi neizogibno, da se bo tak zemlje-
pis izprevrgel v mehanično naštevanje ozir. „guljenje" imen in števil, ki je 
bilo nekoč strah naših očetov. Zato mislim, da je dolžnost vseh geografov in 
šolnikov, da tako „reformo" o pravem času odklonimo. Vsakemu učitelju je 
jasno, da je tvarina, ki jo hoče učni načrt stlačiti v V. in VIII. razred, za dve 
šolski leti preobširna; ali se mora ta skrčiti, tako da bi ostala za V. razred 
občna geografija in za VIII. temeljit zemljepis Jugoslavije, kot ga tirjajo 
Pravila o višjem tečajnem izpitu, ali se morata pa geografiji odpreti tudi 

VI. in VII. razred, kot sta predlagala oba zadnja zbora jugoslovanskih geo-
grafov. Danes, ko nudijo v vseh državah mladini vedno globlje poznanje 
sveta in njegovih gospodarskih in političnih problemov, menda ne bomo pu-
ščali naših abiturientov iz šole z ostanki tistega znanja specialne geografije, 
ki so si ga kot dvanajstletni dečki pridobili v II. in III. razredu! 

Silvo Kranjec. 
III. zbor jugoslovanskih geografov v Splitu 5.—7. okt. 1935. 
V smislu sklepa II. zbora jugoslovanskih geografov v Ljubljani iz 1. 1933. 

se je vršil v dneh 5.—7. oktobra 1. 1935. v Splitu III. geografski zbor. Pri-
pravljalnemu odboru je stal na čelu prof. dr. Ivo Rubič kot predsednik, a 
prof. A!. Jutronić kot tajnik 

Zbor je otvoril dr. I. Rubić, na kar so se razvrstili pozdravi predstav-
nikov krajevnih oblasti ter znanstvenih institucij in korporacij. Nato j e pre-
daval načelnik Vojnega geografskega instituta general S. Bošković o novi 
specijalni karti kraljevine Jugoslavije, ki je sedaj dovršena vsa, ter pred-
ložil zboru katalog vseh izišlih listov. Za tem je imel prof. Bora Ž. Milojević 
iz Beograda predavanje: Nekoliko geografskih pitanja o našem Primorju i 
ostrvima. 

Popoldne dne 5. okt. se je uvrstilo poročilo prof. Antona Melika iz 
Ljubljane: O delu II. zbora jugoslovanskih geografov v 1. 1933. Za tem je 
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predaval prof. Lucijan Marčić: O biološkim uzrocima migracija, prof. Marko 
Margetić: Morfološki postanak Splita i okolice, prof. dr. Ivo Rubić: Poleogeo-
grafski problemi Splita i okolice. 

Naslednje jutro dne 6. okt. so se udeleženci z avtobusi odpeljali do 
doma Jadranske straže, kjer je predsednik dr. I. Rubić otvoril geografsko 
razstavo, vsebujočo zlasti mnogo dragocenega kartografskega gradiva iz po-
morskega področja. Po ogledu razstave, doma ter muzeja Jadranske straže so 
udeleženci nadaljevali pot do .Oceanografskega instituta, si ga ogledali pod 
vodstvom g g. dr. Šoljana ter dr. A. Ercegoviča, nakar je imel dr. A. Erce-
gović jako instruktivno predavanje o rezultatih našega oceanografskega pro-
učevanja v dobi od 1918. do 1. 1935. Od Oceanografskega instituta so se ude-
leženci podali peš čez Marjan, kjer so si ogledali najprej pod vodstvom 
prof. U. Giromette na prostem razmeščeni Prirodoslovni muzej občine Splita, 
nato pa Meteorološki pomorski observatorij, kjer je namestnik šefa g. ma-
jor ja M. Spasova major I. Lenarčič sprejel goste, jim skupno s strokovnjaki 
razkazal zavod ter jim tolmačil' njegovo uredbo in poslovanje, zlasti prire-
janje dnevnih sinoptičnih vremenskih kart. 

Popoldne so bila na dnevnem redu vprašanja naše šolske geografije. 
Gospa prof. Marijana Gušič je svoje predavanje posvetila temi: Geografija 
na višjem in nižjem tečajnem izpitu, prof. dr. Valter Bohinec temi: Naši 
šolski atlanti in zemljevidi, a dr. J. Roglić je podal sliko o „Geografiji u 
Francuskoj". K temu se je uvrstilo še predavanje dr. M. Zbožineka o histo-
ričnogeografskem razvoju nekaterih mest na zapadnem Hrvatskem. 

Naslednji dan so se zborovalci udeležili skupne velike ekskurzije. Iz 
Splita so se odpeljali mimo Stobreča proti ustju Cetine, si ogledali v Dugem 
Ratu veliko tvornico dušika in sorodnih proizvodov, se ustavili v Omišu, kjer 
so mogli razmišljati o problemih smiselne namestitve industrijskih podjetij, 
ogledujoč si hkrati mestece. Nato se j e nadaljevala pot skozi veličastno so-
tesko ob Cetini do velike hidrocentrale v Gubavici, odn. v Kraljevcu, kakor 
se glasi pravilna krajevna označba, pa do Zadvarja. Povratek se je izvedel 
skozi Poljica z odskokom čez Gradac. Udeleženci so imeli ves čas na razpo-
lago instruktivno tolmačenje prof. dr. J. Rogliča za geomorfologijo ter 
dr. I. Rubića za antropogeografski del. Ekskurzija je bila spričo tega silno 
poučna, pa tudi nad vse slikovita, k čemer ni malo pripomoglo tudi nena-
vadno ugodno vreme, izredno lep sončen dan s čistim ozračjem, prijetna 
sprememba po prvih dveh dneh zborovanja, ko je nad Jadranom vihrala 
tipična jugovina s skrajno soparnim vremenom. 

Po povratku se je v Splitu na zaključnem zasedanju sprejelo pova-
bilo skopskih geografov, da se naslednji, to je četrti zbor jugoslovanskih 
geografov v letu 1937. priredi v Skoplju. Sprejele so se resolucije, ki se ti-
čejo šolske geografije: v državni proračun naj se uvrsti vsota za pomoč pri 
ekskurzijah, bodisi v korist slušateljem geografije na univerzah kot nastav-
nikom na visokih in na srednjih šolah; del geografske tvarine (zemljepis 
sosednih, slovanskih in glavnih kulturnih držav) naj se iz VIII. preloži na 
VI. razred; pri nižjem tečajnem izpitu naj se zemljepis loči od zgodovine; 
ministrstvo prosvete naj izdela načrt za šolske atlante in stenske zemljevide. 
Kar se tiče pobude za izdajo velike regionalnogeografske monografije o 
Jugoslaviji, ki j o j e sprožil dr. I. Rubić na ljubljanskem II. zboru, — ki pa se 
ta čas ni mogla uspešno primakniti realizaciji, se je sklenilo, naj se izvedba 
poveri in prepusti profesorjem geografije na naših univerzah. Nadalje se j e 
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sklenila resolucija, naj bi si tudi primorski geografi osnovali svoje geografsko 
društvo, ki naj bi j im omogočilo organizacijo geografskih prizadevanj v 
Primorju. 

Splitski III. jugoslovanski geografski zbor je pokazal razveseljiv na-
predek preko ljubljanskega. S predavanji ter z ekskurzijami je na izredno 
uspešen način temeljito seznanil udeležence z bistvenimi geografskimi pojavi 
Primorja, jim pomogel do obsežne poglobitve in vpogleda v probleme, ki se 
odpirajo tu geografskemu proučevanju. V vseh teh pogledih je pomenil za 
udeležence izdatno obogatitev. V vprašanjih naše šolske geografije more 
vodstvo zbora z zadovoljstvom gledati na opravljeno delo ter na dosežene 
uspehe; postavili so se temeljito pretehtani predlogi, ki bi zares zaslužili, da 
ne ostanejo brezplodni v muzejih resolucij, marveč da si priborijo dostop do 
aktivnega uvel javi jen j a. Zato je govoril prof. B. Milojević vsem iz srca, ko 
se je ob sklepu z iskrenim priznanjem zahvalil vodstvu III. zbora, zlasti pa 
njegovemu predsedniku prof. dr. I. Rubiču za trud in vnemo ter spretno 
vodstvo. Ostali geografi, ki se niso mogli udeležiti zborovanja, bodo mogli 
o njegovem delu dobiti podrobne podatke iz tiskanega poročila, ki ga bo v 
soglasju s statuti in na pobudo, izrečeno posebej na zaključni seji, izdalo 
splitsko vodstvo. 

Posebej naj se navede, da se je III. zbora jugoslovanskih geografov od 
vnanje strani udeležil tudi zastopnik bolgarskih geografov dr. D. Jaranov iz 
Sofije. V svojem pozdravnem nagovoru je povedal, da so bolgarski geografi 
že pričeli s pripravami za IV. kongres slovanskih geografov in etnografov, 
ki se bo vršil v septembru 1. 1936. na Bolgarskem. A. Melik. 

t Dr. Henrik Tuma, rojen 9. julija 1858, umrl 10. aprila 1935, se je bil s 
svojo znano samostojnostjo, odločnostjo in značajnostjo udejstvoval na ne-
štetih področjih našega javnega in kulturnega življenja. Velik del njegovega 
truda zadeva tudi slovensko geografijo; alpinistično-znanstvena plat njego-
vega udejstvovanja ga je pač privedla v neposredno sosedstvo naše vede. 
Bil je od početka član ljubljanskega Geografskega društva in nekaj časa 
tudi sotrudnik „Geografskega vestnika" (1. 1925/26.). 

O dr. Tumi kot alpinistu in proučevalcu naših Alp prim, nekrolog v 
Planinskem vestniku, 1935, št. 5, izpod peresa dr. J. T o m i n š k a. Geografiji 
in sorodnim panogam je zbral neverjetno množino gradiva v svojih številnih 
člankih, ki so izšli po ogromni večini v „Plan. vestniku", počenši z 1. 1905. pa 
vse do poslednjih dni njegovega življenja. V njih je v skromni obliki opisov 
svojih tur nagromadil toliko topografskega, etnografskega, folklorističnega, 
narodnogospodarskega, zlasti pa imenoslovnega gradiva o naših Alpah, da 
bodo ohranili ti njegovi sestavki vedno osnovno važnost za nadaljnje siste-
matično proučevanje naših Alp. Zlasti ne smemo pozabiti, da je dr. Tuma v 
zapadnih Jul. Alpah in Beneški Sloveniji ujel takorekoč zadnje ugodne tre-
notke, saj vemo, da bi bilo danes nemogoče opraviti tam tako delo. 

Med obsežnejšimi sestavki naznačene vrste naj posebej omenim le na-
slednje: „Nekoliko morfologije in terminologije za alpiniste" (1909), „Kanin-
ska in Mangrtska skupina" (1911—1914), „Po Trenti in Soči" (od 1. 1914. dalje), 
„Bohinjski kot" (1927), „Triglavska skupina" (1928), „Beneška Slovenija" 
(1933/1934). Izdal je tudi več toponomastičnih zemljevidov, od katerih so naj-
važnejši oni skupine Triglav-Škrlatica (založil TK „Skala"), vzhodnega dela 
Krnskega pogorja (v Geogr. vestniku 1926) in Beneške Slovenije (v Planin-
skem vestniku 1934). V poslednjih letih je skušal podati sintezo vsega svojega 
dela na tem področju. Plod tega prizadevanja sta njegovi samostojni knjigi 



186 OBZORNIK. 

„Imenoslovje (nomenklatura) Julijskih Alp" založilo SPD, 1928) in „Pomen 
in razvoj alpinizma" (1930, založil TK „Skala"), ki sta obe vzbudili nenavadno 
živahne komentarje in diskusije, tekom katerih so se pojavila najrazličnejša 
stališča do dr. Tumovih samoniklih nazorov, obenem pa se precej razčistil 
njihov odnošaj do znanosti. O obeh knjigah je poročal tudi „Geografski vest-
nik" (1929/30, str. 201 sl„ 1931, str. 169). Y splošnem je dr. Tuma žel za svoj 
obilni trud pri zbiranju toponomastičnega in drugega gradiva nedeljeno in 
zasluženo priznanje, njegovo nezadostno utemeljeno tolmačenje krajevnih 
imen ter njegove drzne socialno-zgodovinske hipoteze pa so doživele domala 
soglasno odklonitev. 

Kot tretje svoje sintetično delo je dr. Tuma pripravil obsežno „Alpin-
sko terminologijo", od katere pa je izšel doslej v tisku le neznaten del (Plan. 
vestnik 1932), dočim čaka večina v rokopisu; izšla bo v bližnji bodočnosti v 
založbi Slov. plan. društva. Svetozar Ilešič. 

t Dr. Valentin Rožič. Senator prof. dr. Val. Rožič (rojen 2. sept. 1878 v 
Viševku pri Sv. Trojici nad Moravčami, umrl 7. febr. 1935) je vsej naši jav-
nosti znan kot požrtvovalen borec za koroški del slovenskega naroda tako do 
svetovne vojne, ko je živel sam med koroškimi Slovenci, kakor tudi pozneje, 
ko je kot profesor, poslanec in senator živel na svobodnih slovenskih tleh. 
Na tem mestu pa moramo še posebej poudariti, da je bil pokojnik geograf 
in to ne samo po svoji strokovni poklicni dolžnosti, temveč se je za našo zna-
nost zavzemal vedno z vsem srcem. Bil je dosmrtni član našega Geografskega 
društva in velik prijatelj „Geografskega vestnika". Geografsko društvo mu 
je dolžno zahvalo za marsikatero moralno in gmotno podporo, društvena knjiž-
nica pa za več lepih knjižnih darov. 

Dr. Rožič je tudi marsikaj napisal. Najvažnejše so njegove publikacije 
v zvezi s koroškim problemom. To so predvsem „Boj za Koroško" (Ljubljana 
1925), „Slovenski Korotan" (pod psevdonimom Moravski, Celovec 1919) in 
„Plebiscit u koruškoj Sloveniji" (Ljubljana 1920). S. Ilešič. 

t Ivan Vrhovnik (rojen 24. jun. 1854, umrl 8. marca 1935). Ko smo v 
lanskem letniku Geografskega vestnika (str. 188) poročali o Vrhovnikovi kn ji-
gi „Trnovska župnija v Ljubljani", ki pomeni tako lepo uspeli zaključek zgo-
dovinskega dela sivolasega trnovskega župnika, pač nismo slutili, da ga tako 
kmalu izgubimo iz svoje srede. Z njim je legel v grob splošno priljubljeni 
duhovnik, narodno-obrambni delavec in izredno marljivi raziskovalec lo-
kalne, zlasti ljubljanske zgodovine. Kot zgodovinar je bil pač tudi nam geo-
grafom blizu. Geografsko društvo in Geografski vestnik sta ga prištevala med 
svoje dobre prijatelje in ga bosta kakor vsa slovenska javnost, ohranila v 
najblažjem spominu. S. Ilešič. 

t Dr. Vladimir Petkovic. Umrl je v marcu 1935 po hudem in dolgo-
trajnem trpljenju. Rojen je bil v Boljevcu 1. 1873. Gimnazijske študije je do-
vršil v Zaječarju, univerzo pa je obiskoval v Beogradu in na Dunaju, poz-
neje nekaj časa tudi v Grenoblu. Sprva je stopil v administrativno službo 
Srbske kraljevske akademije, nato pa postal profesor na srednji šoli. Za tem 
je bil asistent v Geološko-paleontološkem institutu beograjske univerze. Ne-
kaj let pozneje je bil imenovan za načelnika v Prosvetnem ministrstvu, 1. 1920. 
pa bil izvoljen za rednega profesorja geologije na univerzi. Postal je pred-
sednik Geološkega komiteja in predsednik Glavnega prosvetnega sveta. Nje-
govo znanstveno delo se je v glavnem osredotočilo na Vzhodno in Južno 
Srbijo. Mnogo se je bavil s proučevanjem kredne formacije, ki nastopa v 
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vzhodnem delu naše države. V zadnjih letih je proučeval v prvi vrsti tekto-
niko ozemlja, ki se stika s Karpati, toda tu svojih studij ni mogel več do-
vršiti in od njih je mogel objaviti samo prvi del, drugo je ostalo še v roko-
pisu. Da je bil poleg znanstvenika tudi izvrsten pedagog, je razvidno iz nje-
govih izbornih učbenikov. Za srednjo šolo je izdal knjigo „Geologija i mine-
ralogija za srednje i stručne škole". VI. izdanje. 1931. V n je j je posebno važno 
poglavje: Pregled geološke grad je i geološke istori je razvitka Kraljevine 
Jugoslavije. Še večjega pomena je njegov univerzitetni učbenik „Istorijska 
geologija (Stratigrafia)." I. (sa atlasom). 1925. Žal, da še ni izšel njen drugi 
del, ki naj bi opisoval kenozoik. Njegova glavna zasluga je, da se je ustanovil 
Geološki institut kraljevine Jugoslavije, ki je takoj začel z geološkim karti-
ranjem. Sam je kartiral specialko Zaječar (1933), skupaj s svojimi kolegi pa 
j e izdal specialke: Sjenica (1931), Donji Milanovac (1933) in Paračin (1933), 
Na njegovo iniciativo se j e izdala 1931 v merilu 1 : 25.000 detajlna geološka 
karta Beograda in njegove okolice, ki j o je izdelal skupno z Laskarevom in 
Lukovićem. Prav tako je dal pobudo, da se je ustanovila „Karpatska geološka 
asociacija", v kateri so se zbrali poleg naših tudi še češki, poljski in rumun-
ski geologi, ki sedaj vzajemno in po določenih načrtih raziskujejo Karpate. 
L V. Petkovićem je izgubila Jugoslavija enega svojih najboljših geologov. 

I. Rakovec. 

f Ferdo Koch. Umrl je v avgustu 1935 v Zagrebu po daljšem bolehanju 
za jetiko, ki mu je zadnja leta onemogočila poprej tako plodonosno geo-
loško raziskovanje v terenu. Rojen je bil v Osjeku. Gimnazijo in univerzo 
je dokončal v Zagrebu, poučeval nato kot suplent na gimnaziji v Vukovarju, 
na kar je postal sprva kustos, potem pa direktor Geološkega muzeja v Za-
grebu. Pozneje je postal redni profesor geologije na zagrebški univerzi. Ko 
se j e 1931 ustanovil Geološki institut kraljevine Jugoslavije v Beogradu, j e 
postal njegov prvi direktor. Pred nekaj leti (1933) je radi bolezni stopil v 
pokoj. Spočetka je proučeval predvsem geologijo Slavonije, Moslavine, Za-
grebačke Gore, pozneje pa pričel raziskovati tudi Liko in Gorski Kotar. Naj-
več zaslug si je stekel z geološkim kartiranjem. Že pred vojno se je kot 
član Geološkega povjerenstva v Zagrebu z vso vnemo udejstvoval pri karti-
ranju omenjenih predelov. Izdal je več geoloških specialk: Ivanić Kloštar i 
Moslavina (1906), Daruvar (1908), Medak-Sv. Rok (1909), Gračac-Ermain (1914) 
in Knin-Ervenik (1914). Kot direktor Geološkega zavoda v Zagrebu je izdelal 
specialko Karlobag-Jablanac (1929), kot direktor Geološkega instituta v Beo-
gradu je izdal specialke: Delnice-Sušak (1931), Ogulin-Stari trg (1931), Kar-
lovac-Vojnić (1934), Korčula (1934) in Vis (1934), skupno s svojimi kolegi pa Š3 
karti Plitvice (1932) in Senj-Otočac (1932). Po vojni je pričel izdajati Vijesti 
Geološkoga zavoda u Zagrebu, od katerih sta izšla dva letnika. Kot direktor 
Geološkega instituta v Beogradu pa je ustanovil Vesnik, ki mu je bil urednik 
do svoje upokojitve. L Rakovec. 
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Književnost. 
Dr. Valter Bohinec, Geografija sodobne Evrope. 1. snopič. Ljubljana 

1934. Slovenska Šolska Matica. 
Slovenska Šolska Matica si je, kakor izvemo iz predgovora v pričujo-

čem snopiču, postavila za nalogo, podati slovenskemu občinstvu geografski 
opis sodobne Evrope. Pred seboj imamo dosedaj prvi nopič, ki obravnava na 
108 straneh najprej Evropo kot celino, potem pa prične z opisom Balkanskega 
polotoka odnosno Jugoslavije. Kakor se iz 1. snopiča vidi, bo opis opremljen 
s številnimi slikami. Kar jih je v tem snopiču, so dobro izbrane, enako kot 
karte, ki so prav tako razveseljivo številne ter lepo ponazorujejo živahno 
pisano besedilo. Kakor moremo sklepati po tem prvem snopiču, se nam obeta 
dobra moderna regionalna geografija Evrope, ki bo izdatno obogatila našo 
sicer jako pičlo geografsko književnost. Založnici in avtorju moremo samo 
izraziti svoje zadovoljstvo, da sta se lotila posla. Hkrati naj pristavimo željo, 
da bi prvemu snopiču čim brže sledili še nadaljnji: pa tudi, da bi za opisom 
Evrope prišli še opisi ostalih kontinentov. A. M. 

Slovenska krajina, uredil Vilko Novak, Beltinci 1935. Založil konzorcij. 
Tiskala Mariborska tiskarna. Str. 136 + XIII ilustr. prilog in 1 topografska 
karta. 

Zbornik, ki so ga izdali agilni prekmurski akademiki s sodelovanjem 
najuglednejših slovenskih znanstvenikov, je izšel ob petnajstletnici osvobo-
jen ja Prekmurja (radi tehničnih zaprek z enoletno zamudo). Informativno-
propagandnemu namenu primerno sestoji iz člankov, ki obravnavajo Prek-
murje z zemljepisnih ter etnografskih vidikov, pa od zgodovinske strani, ki 
ji je vsekakor odmerjen poglavitni prostor, pri čemer se še posebej obrav-
nava slovstvena panoga ter umetnost. 

S. I l e š i č je prispeval članek G e o g r a f s k i p r e g l e d S l o v e n -
s k e k r a j i n e . Na spreten način nam je v zgoščeni obliki očrtal najvaž-
nejše geografske značilnosti pokrajine in nam podal res lep in jasen vpogled 
v geografijo Prekmurja. — U r e d n i k zbornika je prevel dve strani Pav-
lovega dela o cankovskem narečju ter o narodopisni in jezikovni razdelitvi 
prekmurskih Slovencev. — V krajšem članku P a n o n s k a k r a j i n a o d 
n a s e l i t v e S l o v e n c e v d o p r i h o d a M a d ž a r o v nam M. K o s raz-
grinja sliko najtemnejše dobe panonskoslovenske zgodovine. — F. S t e 1 è 
nam prikazuje umetniško oznako Prekmurja, tako arhitekture, kot slikar-
stva. — V. N o v a k , urednik zbornika, podaja v treh člankih pregled slov-
stvenega dela; omeniti je treba zlasti B i b l i o g r a f i j o o S l o v . k r a -
j i n i . D r . M. S l a v i c je prispeval dve zgodovinski razpravi: N a r o d -
n o s t in o s v o b o d i t e v P r e k m u r c e v t e r P r e k m u r s k e m e j e v 
d i p l o m a c i j i . V prvi uspešno polemizira z dubrovniškim odvetnikom 
dr. N. Z. Bjelovučičem, ki je v svojih publicističnih delih naredil Prekmurce 
za Hrvate. V drugem članku nam je Slavic nanizal vrsto spominov z mirovne 
konference v Parizu, kjer je fungiral kot izvedenec za Prekmurje. Iz članka 
spoznamo, s kolikimi težavami j e bilo združeno delo jugosl. delegacije v 
Parizu. — F. B a š je prispeval N a r o d o p i s n i p o l o ž a j S l o v . k r a -
j i n e . V izčrpnem članku — ki v marsičem dobro spopolnjuje Ilešičevo štu-
dijo — „podaja ljudi in pokrajino kakor jih je videl in gledal in si to tekom 
let beležil." Njegova želja, naj bi Prekmurci v slovenskem kulturnem živ-
ljenju uveljavili svojo samoraslo, to j e nižinsko psihično komponento, je brez 
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dvoma uvaževanja vredna ideja. — Priložene fotografije prikazujejo najzna-
čilnejše umetnostne spomenike Prekmurja. Omeniti je treba še majhno karto 
Slov. krajine (brez merila!) izdelano po Maučečevi, ki je izšla lansko jesen. 

Kar se tiče vprašanja, ki je dvignilo v slov. časopisju precej prahu — 
ali Prekmurje ali Slov. krajina —: vsi avtorji, razen Slaviča, uporabljajo 
dosledno naziv Slov. krajina; toda pripomniti je, da so se nekateri od njih 
(Kos, Ilešič) odločili za Slov. krajino šele na izrecno urednikovo prošnjo. 

Zvone Hočevar. 
A. Seliškar-H. Pehani, Limnologische Beiträge zum Problem der Am-

phibienmetode. (Beobachtungen an Tri tonen der Triglavseen). Sonderdruck 
aus „Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für theoretische und 
angewandte Limnologie". — Bd. VII., str. 263—294. (Beograd 1935.) 

Ta limnološko-biološka razprava nudi tudi geografu jako tehtnega gra-
diva, tembolj, ker so v nje j prvikrat podani osnovno važni podatki o visoko 
ležečih jezerih v Julijskih Alpah. Za jezero pri planini Pri jezeru (nad-
morska višina 1428 m) imamo tu prvo batimetrično karto (str. 273), za ka-
tero je bilo treba 233 batimetričnih merjenj. Jezero je globoko na najgloblji 
točki l l '2m. Višinsko kolebanje vodnega stanja znaša samo 25 cm. Intere-
santne so navedbe glede temperature jezerske vode, bodisi glede površinske 
kot globinske. Seveda nam morejo dati šele prvo orientacijo, saj se navajajo 
za globino samo za dva datuma. Iz podatkov na str. 274 in 275 se prav lepo 
vidi, kako je segrevanje jezerske vode zavisno od vremena, saj je kazala 
površinska voda dne 27. VI. 18,50, 28. VI. 17,98°, a dne 12. VIII. samo 16,55°. 
Če veljajo te navedbe za 1. 1934., — kar ni za trdno razvideti iz razprave —, 
morem navesti instruktivno primerjavo: Dne 15. VIII. 1934 je znašala ob 10h 
dopoldne (Jezero: 9h) toplina površinske vode v Bohinjskem jezeru samo 
16,5°, torej natanko toliko kot toplina vode v 905 m višje ležečem Jezeru! 
Ta ugotovitev pač ne bo kazala slučajne enakosti, marveč je v skladu z dru-
gače opazovanimi dejstvi; ponovno sem se mogel prepričati, da je razlika v 
toplini med obema jezeroma na isti dan malenkostna. Toda navedena toplina 
v Bohinjskem jezeru je bila izredno nizka, saj sem izvršil merjenje dne 
15. VTIÏ. 1934 po skoro teden dni trajajočem deževju. Zgovorno opozorilo, 
kako je treba meriti jezerske topline ponovno, pa si vedno beležiti tudi vre-
menske okolnosti. V globini je bilo v Bohinjskem jezeru: 3m: 13,15° (Jezero: 
3,3 m: 16,3°), 5 m: 12,4° (Jezero: 5,3 m: 13,35°), v globini 10 m: 11,10 (Jezero: 
10,25 m: 6,2°), v globini 15 m: 9,05° C. Ker je Bohinjsko jezero imelo že 30. ju-
lija istega leta v površini toplino do 22° C, se za trdno vidi, da je neugodno, 
deževno, oblačno in vetrno vreme v naslednjih dneh vodo tako zelo shladilo 
(toplinski preskok je radi nenormalne shladitve površine zabrisan). Sklepati 
moramo, da se je podobno zgodilo tudi z 900 m višje ležečim Jezerom. Tudi 
če bi podatki glede Jezera veljali za kako drugo leto, bodo vzroki nizke tem-
perature isti. Ponovno merjenje bo nedvomno pokazalo, da je Jezero prav 
gotovo znatno toplejše v povprečnem stanju. 

Prozornost vode znaša v Jezeru 6,6 m (ob oblačnem dnevu); v Bohinj-
skem jezeru se prozornost neha šele v globini 14 m. 

Na str. 286 si. se navajajo slični podatki za Črno jezero (višina 1343 m), 
Tu vodno stanje brez primere bol j koleba; batimetrična karta je narejena po 
stanju dne 29. junija 1934. Ta dan je znašala največja globina 13,5°, toda 
dne 10. avgusta 1934 samo 6,6 m. Voda j e tako čista, da se jezeru vedno vidi 
dno. Maksimalno vodno stanje pa doseže še večjo višino: kolebanje je tedaj 
še večje. Temperatura površinske vode j e znašala v datumih merjenja od 

13 
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12,6 do 14,9U. Reči morem, da niti kadar sem meril toplino v lepem vremenu, 
tu nisem nikdar nameril višje segretosti. Interesantni so podatki za globino; 
že nekako od 3.3 m navzdol vlada skoro izotermno stanje, in sicer od 7.5 do 
6,95° (10. VIII. 1934). V Bohinjskem jezeru se šele v globini 20 m toplina zniža 
na 7,4°, znaša pri 30 m 6,5, a pri 40 m 6,05° C (rezultati merjenja 28. julija 
1934). 

V ostalem se razprava bavi s kemičnimi in drugimi svojstvi jezerske 
vode ter s pogoji za biološko izrabo in s proučevanjem jezerske favne. 

Avtorja sta prispevala o važnih svojstvih imenovanih dveh jezer sploh 
prve podatke; gre jima za to tudi z geografske strani zahvala, tem bolj, ko 
bi jima jih prav za prav morali nuditi mi. A. Melik. 

Fr. Habe, Kratek oris zgodovine Vrhnike in njene okolice. Sestavek j e 
izšel v publikaciji: Tridesetletni jubilej državne narodne šole na Vrhniki 1904 
do 1934. Zgodovina trga in šole. Izdal in založil Krajevni šolski odbor na Vrh-
niki 1934, na straneh 8—26. V njem obravnava avtor izčrpno zgodovino Vrh-
nike, uporabljajoč pri tem vse dosedanje izsledke znanosti in svoje lastne 
ugotovitve. Posamezna poglavja pa nudijo mnogo zanimivih podrobnosti tudi 
za geografsko plat našega domovinoznanstva. S. I. 

Dr. Žgeč Franc, Haloze (Sociološka študija). „Sodobnost" III. štev. 1—6, 
(str. 20-34, 70-75, 111-118, 173-177, 224--,i2S in 273-276). Ljubljana 1935. 

O socijalno-posestnih razmerah imamo še prav malo--študij, dasi nam 
je prav v teh skrit ključ za razumevanje mnogih naših gospodarskih in po-
pulacijskih pojavov in problemov. Zlasti pa so nam take proučitve potrebne 
iz vinorodnega območja, kjer imamo povsem svojevrstno stanje. Dr. Žgeč 
Franc je opravil sila zamudno delo, ko je proučil staro politično občino 
Sv. Trojica v Halozah, sestoječo iz dveh katastrskih občin, Gorce in Dežnega. 
V občini Sv. Trojica je bilo v 1.1931. 123 družin, od tega je imelo posest samo 
63 družin, ostalih 60 je bilo brez vsakršne posesti; pripadajo potemtakem po 
veliki večini viničarjem. V katastrski občini Gorca je pod vinogradom 10,59% 
celotne površine. Toda na teh vinogradnih tleh je udeleženih od domačih 37 
posestnikov samo 28, pa še ti imajo v svojih rokah samo 11,7% vinogradov. 
Tu imajo svoje vinograde nekateri posestniki iz sosednih haloških občin, 
zlasti pa z Dravskega polja, in sicer v skupni izmeri 16,7% vseh vinorodnih 
tal na Gorci. Toda poglavitni delež imajo meščanski posestniki iz Ptuja in z 
Brega, pa še iz nekaterih bolj oddaljenih jugoslovanskih krajev; njim skupaj 
ae pripada nič manj ko 61,0% vinogradov na Gorci (Ptujčanom samim 36,4%), 
dočim je nadaljnjih 10,5% celo last inozemskih avstrijskih posestnikov. Vrh 
tega so domači vinogradi mnogo manjši, saj pride na domačega posestnika le 
po 28 arov, na posestnika iz meščanske skupine po 160 arov, a na vsakega ino-
zemskega posestnika celo po 340 arov. — Na Dežnem imajo domačini 15,3% 
vinogradov, posestniki iz sosednih haloških vasi 8,6%, z Dravskega polja 
15,6%, a posestniki iz Ptuja in neposredne okolice imajo v lasti 59,4% vseh 
vinogradov. Tudi na Dežnem pride n® domačega posestnika samo malo, le po 
31 arov, a na vsakega ptujskega posestnika povprečno po 3,28 ha. 

Udeležbo posesti na vinogradih j e proučil Fr. Žgeč še v podrobnostih 
enako kot razporedbo posesti sploh. Iz njegove razprave se zrcalijo tudi za 
geografa osnovno važna dejstva socijalno-posestnega prereza. Dasi gre tu le 
za dve katastrski občini, moremo vendarle sklepati, da je podobne, seveda 
z različnimi krajevnimi vari jaci j ami, po ostalih Halozah; iz tega razloga j e 
očividno avtor svoji študiji dal širši naslov. 
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Zelo smo hvaležni avtorju za temeljito razpravo in veseli bomo, ako 
čim prej objavi še drugi del, kjer namerava objeti vse Haloze. Potem stopi 
pred nas naloga, da razložimo, kako je prišlo do tega stanja. A. Melik. 

Josef Schmid, Siedlungsgeographie Kärntens. Carinthia 1., 1928, str. 15 
do 74; 1929, str. 134—153, 1934, 17—26; 1935, 246—262. 

N'a pobudo pokojnega M. S i d a r i t s c h a , nam dobro znanega raz-
iskovalca naselbinske geografije na bivšem Štajerskem, se je lotil učenec gra-
ške geografske šole Jos. S c h m i d podobnega dela za Koroško (na osnovi 
franciscejskega katastra). Pričel je najprej s proučevanjem zemljiške raz-
delitve v Rožu (Die Flur des Rosentales, Carinthia I., 1926, 64—74), nato pa 
je objavil v presledkih zgoraj navedeno geografsko študijo o naseljih na 
Koroškem. Z letošnjim letom je ta študija zaključena, pri čemer pa ne smemo 
prezreti, da obravnava le kmetska naselja, dočim nam obeta dodatek o mestih 
za 1. 1936. 

Snov je Schmid òbdelal v treh oddelkih. V prvem (1. 1928.) obravnava 
tipe zemljiške razporeditve in razdelitve na Koroškem („Die Flur Kärntens") 
ter na široko tolmači prirodne predpogoje za nje. Metodično zanimivo je, da 
pri tem ne obravnava istega tipa širom cele dežele, temveč prehaja z opisom 
zemljiških razmer od kraja do kraja. Ugotavlja v glavnem naslednje tipe: 
tip zemljišča v celkih (na goratem severu, zapadu in jugu), zaselško zemljiško 
razdelitev (na valovitem dnu kotline) ter v manjši meri zaselško razdelitev v 
progah (Streifenweilerflur), v kateri spoznamo oni tip, ki ga moremo opa-
zovati tudi v drugih slovenskih predelih marsikje kot razdelitev na nepra-
vilne delce (Prim. Geografski vestnik 1933, str. 34). Prave izrazite razdelitve 
na delce pa na Koroškem ni. 

Y drugem delu („Das bäuerliche Siedlungswesen", 1929) obravnava prav 
tako izčrpno kmetska naselja sama, njihov tip in njihove tločrte. Opisuje 
samotne kmetije, zaselke, ki jih označuje za mnoge predele Koroške kot naj-
bol j razširjeno naselbinsko obliko, nadalje posamezne tipe sklenjenih vasi, 
(gručaste vasi, obcestne vasi, središčne vasi, zagatne vasi ter za Koroško zelo 
značilne dolge vasi). Avtor klasificira vasi zelo podrobno, a poudariti je 
treba, da tako v tem delu, kakor tudi pri proučevanju zemljiške razporeditve 
ne prestopi meje deskriptivnosti ter skuša nastanek posameznih tipov le 
mestoma razložiti iz prirodnih momentov, skoro nikjer pa se ne dotakne 
historičnih in kolonizacijskih vzrokov. 

Tretje poglavje posveča Schmid oblikam hiše in doma („Die Haus- und 
Hofformen", 1934/1935). V njem podrobno obravnava vse na Koroškem nasto-
pajoče oblike kmetskega doma (dom v gruči, dom v ključu, razne oblike doma 
z več stranicami itd.), dočim se z oblikami hiše kot take bavi le mimogrede. 
Tudi v tem delu je težišče avtorjevega dela na opisu. 

Razprava je opremljena s karto razširjenosti posameznih zemljiških 
tipov, s karto tipov naselij, s skicami, ki prikazujejo posamezne tipične 
primere tločrtov in zemljiške razdelitve, s karticami o razširjenosti posa-
meznih oblik, ki jih kažejo na Koroškem kmetski domovi, s številnimi tločrti 
tipičnih domačij ter končno z nekaj fotografijami hiš in domov. 

Hvaležno bo, primerjati izsledke deskriptivno-geografske Schmidove pro-
učitve koroških kmetskih naselij z ugotovitvami historičnega študija kolo-
nizacije na Koroškem. V tem pogledu naj opozorim na zanimive navedbe 
prof. K o s a v njegovi razpravi o slovenski naselitvi na Koroškem (Geograf-
ski vestnik 1932, str. 138). Svetozar Ilešič. 
13* 



J 96 KNJIŽEVNOST. 

S. Siriščevič, Sommer und Winter in Jugoslawien. Das Land der Gegen-
sätze. Leipzig-Wien-Zagreb (1935). Str. 304. — S pričujočo knjižico, ki ima 
primeren žepni format, hoče avtor opozoriti Nemce na prirodne lepote in 
svojevrstne kulturne razmere Jugoslavije. Tekst ponazoruje kakih 300 naj-
različnejših slik, ki so v splošnem sicer dobro odbrane, a često slabo odtis-
njene. Značilno je, da je avtor najbolje in najtemeljiteje opisal primorje, 
dosti obsežno in dobro tudi osrednji in jugovzhodni del naše države, medtem 
ko je oris severnih pokrajin skrajno površen. Sicer ima avtor prav, ako se 
je odločil popisati Jugoslavijo predvsem s tiste strani, ki je tujcem najmanj 
znana, da pa odmerja n. pr. slovenskim deželam le 11 strani teksta, odnosno 
jim vmes posveča komaj 8 slik, je v primeri z ostalo vsebino odločno premalo. 
Pri tem naj še omenim, da je v poglavju o Hlrvatski in Slavoniji (str. 251) 
priobčena slika Bizeljskega gradu, ki naj bi stala v Klanjcu. Tiskovnih po-
grešk je precej. Nekateri kraji so netočno navedeni v tekstu in v registru 
(n. pr. Cerkniško j. kot Čerkniško j.). Pri navajanju višin večinoma niso 
upoštevani rezultati zadnjih merjenj, čeprav so vneseni v naše specialke. 
Ker pogreša knjiga pregledne karte Jugoslavije, je tujcu že zaradi delnega 
neupoštevanja naših pravilnih krajevnih imen v nemških kartah smotreno 
prebiranje teksta otežkočeno. R. Savnik. 

Das Königreich Siidslawien. Dargestellt von Gerhard Gesemann, Egon 
Heymann, Josef März, Friedrich Wilhelm von Oertzen, Alois Schmaus, Hans 
Schwab, France Stelè, Giselher Wirsing. Leipzig, 1935. 

V zbirki „Die südosteuropäischen Staaten in Einzeldarstellungen. He-
rausgegeben in Verbindung mit dem Südost-Ausschuss der Deutschen Akademie 
von F r a n z T h i e r f e l d e r " je izšel gornji zbornik razprav, ki obravna-
vajo deloma geografijo naše države. V uvodni razpravi „Die geopolitische 
Lage Südslawiens" podaja J. M ä r z s kratkim, pretežno fizično-geografskim 
pregledom jugoslovanskega ozemlja po eni strani več, po drugi manj kot bi 
ustrezalo naslovu. Zato pa nudi G. G e s e m a n n o v a obširna razprava 
„Volk, Landschaft und Kultur", ki je vsebinsko in formalno med najboljšimi 
v knjigi, v antropogeografskem in geopolitičnem oziru dragoceno dopolnilo. 
Poleg naslednjega prispevka, v katerem A. S c h m a u s pregledno popisuje 
„Sitte und Brauchtum der Südslawen", bo geografa zanimal zlasti H. S c h w a -
b o v članek „Das Deutschtum in Südslawien". V njem seveda ne manjka 
znanega jadikovanja, kako so bile v Sloveniji po prevratu nemške šole za-
prte, nemški uradniki in učitelji odpuščeni, „so, dass sich das Deutschtum im 
ehemaligen Krain und in der Südsteiermark Mitte des Jahres 1919 den Ruinen 
seiner völkischen Aufbauarbeit gegenübersah". Da je bilo to nemštvo le 
umetno negovan eksponent dunajskega režima, sledi pa že iz nadaljnjih avtor-
jevih ugotovitev, da je pravi nemški manjšini v Vojvodini šele prevrat ustva-
ril „Die Voraussetzungen für einen völkischen Aufstieg". Sploh mora pisatelj 
priznati, da se je „položaj jugoslovanskega nemštva po 1. 1919. precej iz-
boljšal." Številčni podatki, ki jih navaja o nemškem zadružništvu, tisku in 
šolstvu bi morali vzbuditi nam marsikako trpko misel. Seveda avtor s tem 
položajem nemštva pri nas še ni zadovoljen, mi pa tudi ne, zlasti če se 
spomnimo Koroške . . . 

Najobširnejši članek „Die politische Organisation des südslawischen 
Volkes" od E. H e y m a n n a , kakor tudi razpravi „Südslawien in der euro-
päischen Politik" (G. W i r s i n g ) in „Der grosse Krieg und der südslawische 
Soldat" (F. W. Oertzen) so predvsem zgodovinsko-političnega interesa. Do-
mačega avtorja ima edino zadnji članek „Südslawische Kunst", kjer 
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F r . S t e 1 è z znano temeljitostjo podaja zgodovino in karakteristiko naše 
umetnosti. Dokaj dobro ilustrirano knjigo zaključujeta kartici zgodovinskega 
razvoja in geopolitičnih silnic jugoslovanskega ozemlja, zbirka statističnih 
podatkov in precej obširna bibliografija. S. Kranjec. 

Nikola Peršić, Prirast i kretanje gradskog stanovništva s naročitim ob-
zirom na grad Zagreb. Doktorska disertacija, Zagreb 1935. 50 str. 

Razpravo je napisal asistent Ekonomsko-komercijalne visoke šole, ki pa 
j e po stroki geograf. Zato ni čuda, da so vsi problemi v nje j obdelani pred-
vsem z geografskega vidika. Naslov ne odgovarja povsem vsebini, zakaj v 
knjigi je drugi del, ki se bavi z Zagrebom, po obsegu, zlasti pa še po svojem 
pomenu in temeljitosti mnogo obsežnejši in izčrpnejši. Prvi del navaja samo 
splošne vzroke in učinke gibanja mestnega prebivalstva; ne prinaša stvarno 
nikakih novih ugotovitev in ga moramo smatrati le kot precej obsežen uvod 
v jedro razprave, študijo o demografskem razvoju Zagreba. 

Ta drugi del prične avtor s kratkim odstavkom „Geografski smeštaj 
Zagreba", kjer navaja le nekaj podatkov o položaju, razvoju, višinskih točkah, 
geografskih koordinatah in klimi Zagreba. Tak kot je, je izrazito slab, ni-
kakor ne napisan v smislu opisov, kakor jih nudi sodobna geografija, ter bi 
lahko brez škode izostal. Slede še podatki o historičnem in teritorialnem raz-
voju Zagreba, nato pa preide avtor na obravnavanje vzrokov, ki so povzro-
čili ogromen porast zagrebškega prebivalstva v zadnjem času (samo od 1. 1921. 
do 1. 1931. za 7077%). Vsekakor je vprašanje metodičnega značaja, ali j e 
umestno iskati vzrokov prej, predno smo podali podrobno sliko o gibanju. 
To sliko nam podaja avtor v zelo izčrpni obliki, najprej do druge polovice 
19. stol., nato za razdobje od 1. 1851.—1880. in končno za ono od 1.1880,—1931. 
— Posebno zanimivi so še podatki, ki jih avtor navaja o poklicu ter o poreklu 
zagrebškega prebivalstva. Iz njih se lepo vidi, kako avtohtoni element v mestu 
izumira ter kako intenzivno je doseljevanje v Zagreb zlasti iz predelov na 
zapadu in severu (Zagorje in Slovenija). Na zaključku obravnava pisec na 
kratko še vpliv zagrebškega mesta na razvoj okolice in primerja razvoj Za-
greba z razvojem ostalih mest v Jugoslaviji. V zadnjem odstavku („Grad i 
selo kod nas") pa skuša vstvariti nekako praktično načelo za ostvaritev čim 
bol j idealnega ravnovesja med našim mestnim in podeželskim prebivalstvom. 
Odstavek bi morda spadal bol j v prvi, splošni del. Svetozar Ilešič. 

Равлић Јакша, М а к а р с к а и њено приморје. Поморска библиотека 
Јадранске Страже Il/IV, Сплит 1934. Str. 216, slike, 1 pregledna karta. S to 
knjigo smo dobili prvi izčrpni opis Makarskega primorja, tega lepega, po-
vprečno 60 km dolgega pasu naše objadranske zemlje med Vruljo in ustjem 
Neretve, oziroma med morjem in grebeni Biokova in Rilić-planine. V pretežni 
meri historično, daje delo vendarle tudi dobro geografsko sliko tega pre-
dela, saj nas seznanja z njegovimi morfološkimi, klimatskimi, hidrografskimi 
in biogeografskimi razmerami prav tako kakor z njegovim prebivalstvom in 
naselbinami. Zlasti antropogeografski del zadovoljuje, ker je pisan z odličnim 
poznavanjem historičnih podlag naselitve v Makarskem primorju. Tako iz-
vemo tu marsikaj o neprestanem preseljevanju prebivalstva za turške dobe, 
ki je bilo usmerjeno iz notranjosti k morju in na otoke, a odtod zopet nazaj 
na obalo kopnega; dalje o trojni vrsti naselbin v tem pasu (najvišje pod 
Biokovim so najstarejše, nekoliko nižje leže mlajše ob cestah, najmlajše pa 
so ob morju); o tipu hiš in naselbin samih; o razdelitvi prebivalstva po po-
klicih (pet šestin je poljedelcev, le ena šestina ribičev, mornarjev, trgovcev 
in uradnikov). Močno je izseljevanje, zlasti v Avstralijo, manj v obe Ameriki. 
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Poglavje o flori bi moralo nositi naslov: Kulturne rastline, kajti o njih 
avtor tu v glavnem govori. Enako je pri opisu favne govor le o domačih 
živalih. 

Historični del obširno, a zanimivo in pregledno opisuje usodo Makar-
skega primorja, ki je bila mnogokrat obenem tudi usoda Dalmacije sploh, 
od prazgodovine vse do naših dni. Na koncu sta knjigi dodani še poglavji 
o kulturnih razmerah in turizmu. Tujski promet j e tu ena izmed najvažnej-
ših gospodarskih panog in narašča razveseljivo kljub gospodarski krizi; saj 
je 1.1933. zabeležila samo Makarska 45.973 nočnin, 1. 1934. pa 56.682. 

Ilustracije, ki bi bile sicer lepe, so žal slabo odtisnjene; kartica služi 
bralcu prav dobro. V. Bohinec. 

Lutovac Milisav, La Metohija. Étude de géographie humaine. Travaux 
publiés par l'Institut d'études slaves. XIV. Paris 1935, 100 strani. 

Eden naših najmarljivejših geografov nam podaja v tej knjigi plodove 
svojega večletnega sistematičnega dela na proučevanju antropogeografskih 
problemov Metohije, pokrajine, ki je ravno v antropogeografskem pogledu 
ena naših najzanimivejših. Tu se stikata in prepletata srbski in arnavtski ele-
ment ter se vrši sodobna notranja kolonizacija, tu se šele pred našimi očmi 
ustvarja ustaljena antropogeografska slika, kakršno imamo v večini naših 
ostalih predelov že davno. In v ta antropogeografsko še tako gibljiv predel 
nas avtor povede z izredno spretno roko ter finim geografskim čutom. Obrav-
nava najprej prirodne pogoje, nato kmetijsko ekonomijo, načine izkoriščanja 
tal, prometne in ekonomske zveze s sosednjimi predeli, vasi in mesta ter 
njihovo gospodarsko funkcijo, prebivalstvo, ter še posebej sodobne koloniza-
cijske in etnične procese. Knjiga je vsekakor vzor antropogeografske mono-
grafije; tudi ilustrativni del (fotografije, karte in skice) ji more biti le v čast. 

Svetozar Ilešič. 

Josef Žontar, Hauptprobleme der jugoslavischen Social- und Wirtschafts-
geschichte. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte XXVII. 
Bd. (1934), str. 347—373. 

Avtor si j e zastavil nalogo, da sestavi bibliografijo za razdobje od 1914 
do 1933 in da v sistematičnem redu karakterizira posamezne publikacije in 
navede njihove rezultate. Njegovo delo je treba pozdraviti, ker doslej takega 
pregleda nismo imeli in ker smo v bibliografskem oziru še prav posebno za-
ostali. Zato bo njegovo delo ohranilo trajno svojo vrednost. 

Kar se tiče podrobnosti, naj omenim, da se avtor omeji v glavnem na 
srednji vek in le na koncu svoje razprave kratko omeni nekatere publikacije 
iz moderne zgodovine; želeti bi bilo, da dobimo izčrpen pregled tudi za no-
vejša razdobja. Nadalje bi bilo zlasti zaradi inozemske publike dobro, če bi 
avtor izčrpne j e razložil nasprotujoča si mnenja raziskovalcev v glavnih vpra-
šanjih in če bi grupiral snov za poznejša razdobja bol j izrazito po pokra-
jinah. Avtorja zanimajo v prvi vrsti pravna in socijalna vprašanja, vendar 
upošteva in omenja tudi čisto gospodarske in geografske vidike, čeprav bi bilo 
v tem oziru njegov pregled še dopolniti. Kljub vsem tem pridržkom pa moram 
še enkrat poudariti, da je ta pregled neobhodno potreben za vse bodoče naše 
raziskovalce socijalne in gospodarske zgodovine in sorodnih področij. 

Fr. Zwitter. 
Milan Marinović: Šnmsko-pr i vredna geografija. Beograd 1934. 612 strani. 
Obsežna knjiga, odlično delo, ima namen, prikazati gozd z gospodarsko-

geografskega vidika. 
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Za boljše razumevanje splošnega dela nas avtor v skrbno sestavljenem 
uvodu seznani s pojmom in nalogo gozdno-gospodarske geografije in z metodo 
dela. Procesi gozdnega gospodarstva so rezultat dveh komponent: narave in 
«loveka. Naravne sile morejo vplivati na človekovo delo ugodno ali neugodno 
(klima, pokrajina) ; prav tako pa lahko vpliva na gospodarski potek dela tudi 
človek sam (gostota prebivalstva, kulturni in ekonomski napredek). Ako 
hočemo dobiti jasno sliko o dinamiki gozdnega gospodarstva, j e treba opisati 
vse dogodke in spremembe na določenem prostoru, proučiti je treba njih 
medsebojne odnošaje, zavisnost in vpliv gospodarskih sil: torej, kako vpliva 
gozd na človeka in obratno. Geografija gozda je del obče gospodarske geogra-
fije, gospodarstvo pa nastopa kot 'geogr. pojav: kaže odvisnost od okolice in 
predstavlja most med geografijo in ekonomskimi nauki. 

Avtor deli tvarino na dva dela, splošni in specijalni. Y prvem nas opo-
zarja na geografske osnove gozdnega gospodarstva: 1) prirodni faktorji 
(klima, relief, edafski faktorji), ki pospešujejo ali pa zavirajo gozdnogospo-
darsko udejstvovanje in 2) biotični faktorji, med katerimi je na prvem mestu 
seveda človek, ki s svojim delovanjem vpliva na gozd direktno (krčenje, 
pogozdovanje) in indirektno (n. pr. pašniki). Zanimiva so poglavja o dina-
miki gozda (horizontalna in vertikalna razprostranjenost) z najbolj tipičnimi' 
predstavniki ter o naravnih in ekonomskih predpogojih lesne trgovine. 

V drugem, specijalnem delu govori najprej o raznovrstni uporabi lesa, 
nakar preide na posamezne kontinente: Evropo, Ameriko, Azijo, Afriko in 
Avstralijo z Oceanijo. Najprej poda splošno sliko kontinenta, nato pa preide 
na posamezne države (po abecednem redu), kjer v kratkih potezah karak-
terizira geografski položaj, nato pa govori o gozdu, produkciji in trgovini. H 
koncu je dodal še splošen pregled gozda in gozdnega gospodarstva vsega 
sveta. Iz njega je razvidno, da pokriva gozd 23'4% suhe zemlje. Največjo 
gozdno površino ima Amerika (47'2% celokupne gozdne površine). Evropa 
j e z 9'2% šele na četrtem mestu. 

Avtor prikazuje današnje stanje in razvoj gozdnega gospodarstva ter 
nas opozarja na važno vlogo, ki jo ima gozd v celokupnem gospodarstvu po-
edinih držav. Ko razpravlja o gozdarstvu, posvečuje prav posebno pozornost 
njegovi vlogi v splošnem gospodarstvu, pri tem pa nas opozarja na različne 
geografske faktorje, ki regulirajo odnos med splošnim in gozdnim gospodar-
stvom. Vendar pa j e svojo nalogo omejil v prvi vrsti na Evropo, oz. na 
pokrajine severnega zmernega pasu, dočim govori o ostalih le mimogrede, ko-
likor je pač potrebno radi splošnega pregleda. Delo krase številne fotografije, 
karte in grafikoni, ki odlično spopolnjujejo piščeva tehtna razglabljanja. 

Zvone Hočevar. 
Alfred Hettner, Vergleichende Länderkunde. I. Die Erde. Land und 

Meer. Bau und Hauptformen des Festlandes. 1933. VIII + 221, 106 slik, skic 
in kart; II. Die Landoberfläche. 1934. VIII + 172, 149 slik, skic in kart; III. Die 
Gewässer des Festlandes. Die Klimate der Erde. 1934, VIII + 202, 148 slik, 
skic in kart; IV. Die Pflanzenwelt. Die Tierwelt. Die Menschheit. Die Erd-
räume. 1935, X + 347, 190 slik, skic in kart. Leipzig, Teubner. 

V pričujočem delu, ki je sad dolgoletnega truda — saj sega do leta 1889. 
nazaj — podaja H e t t n e r splošno geografijo pod povsem novim t. j. re-
gionalnim, ali kakor sam pravi, horološkim vidikom. S tem se je izognil očitku, 
da splošna geografija ni nič drugega kot nekak kompleks geologije, meteoro-
logije, hidrografije itd. Temu primerna je tudi razdelitev celotne snovi. 
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V prvi knjigi opisuje najprej zemljo kot celoto in to ne samo kot 
nebesno telo, temveč tudi njen razvoj (razvoj zemlje kot take, klimatične 
spremembe na njej, razvoj življenja itd.). Pri tem poda prav lepo sintezo 
o vsem, kar vemo danes o n je j in omenja tu celo stvari, ki jih v geograf-
skih učbenikih navadno ne najdemo (n. pr. descendenčna teorija). Poglavja 
iz matematične geografije in kartografije so pridejana v posebnem dodatku, 
s čimer avtor poudarja, da ta snov prav za prav ne tvori dela geografije. 
Nato preide k opisu litosfere in njene zgradbe. Razdelitev tega oddelka, kjer 
razlaga najprej endogene pojave, nato tipe notranje zgradbe, kamenine in 
rudnine, vulkansko delovanje, potrese in tektoniko zemlje, je manj posre-
čena. Poglavje o endogenih pojavih bi se dalo prav lepo vplesti v poglavje, 
kjer govori o tipih notranje zgradbe. Kamenine in rudnine naj bi bile opi-
sane v dodatku, ali pa, kar velja predvsem za rudnine, v poglavju iz gospo-
darske geografije. Tektonika zemlje je sicer objašnjena s številnimi karti-
cami, ki pa so žal za geografa malo pregledne. Njihova glavna hiba je, da j e 
premalo upoštevan genetični princip, ki ga novejše tektonske karte posebno 
poudarjajo. Mimogrede naj omenim, da intruzije kot so batoliti in lakoliti ne 
spadajo med vulkanizem, ampak med plutonizem. 

V drugi knjigi opisuje avtor zemeljsko površje, torej geomorfologijo. 
Stališče, ki ga H e 11 n e r tu zavzema proti D a v i s u in njegovi šoli, je v 
glavnem še vedno tako, kot ga je označil v svojem prejšnjem delu „Die Ober-
flächenformen des Festlandes. 2. Aufl. 1928.". V nasprotje pa prihaja tudi z 
drugimi geomorfologi, predvsem z P h i l i p p s o n o m , proti kateremu pa ve-
činoma ne more več tako uspešno braniti svojega stališča. Odločno je zavrniti, 
da bi se naj uporabljal izraz „Landterrasse" za „Ebenheit". Penepleni, nepo-
polno izravnane planote, vendar niso nikaki ostanki teras, ampak nekdanjega 
planotastega površja. Nas bi sicer nemška terminologija ne zanimala toliko, 
toda že radi nevarnosti, da bi se taki izrazi doslovno prevajali v naš oziroma 
druge jezike, kjer bi se širili napačni pojmi, narekuje previdnost. Radi po-
sebne razdelitve celotne snovi se nekatere stvari ponavljajo, kar ponekod 
moti. Tako so na primer vulkanizem oziroma njegovi pojavi omenjeni kar 
na štirih mestih (I, pp. 146, 160, 192; II, p. 62). Glacialno preoblikovanje ni 
ustvarilo takih predelov, ki bi še danes nosili značilno lice, kot ga na primer 
kažejo puščavne ali rečne pokrajine. Ker so bili predeli pozneje preobliko-
vani večinoma po rečni eroziji, bi jih bilo treba šteti med modificirane rečne 
pokrajine. 

Vodovja in klimatske razmere opisuje H e t t n e r v tretji knjigi. Po-
glavje o vodovju bi po mojem mnenju spadalo bol j pred geomorfološki del, 
v kolikor mu ne pripada že samo po sebi. 

Pohvalno je treba omeniti, da posveti avtor v četrti knjigi mnogo več 
pozornosti rastlinstvu in živalstvu, kot je bilo to doslej v navadi. 

Zanimivo je, da pušča H e t t n e r v svojem delu oceanografijo po-
vsem v nemar. Sam se opravičuje s tem, da podaja tu le primerjajoč po-
krajinopis. Ker pa podobnega dela o morjih od njega ni pričakovati, je to 
neka pomanjkljivost. Brez dvoma je njegova velika zasluga, da podaja tudi 
najtežja poglavja pregledno in v lahko umljivi obliki. Številne skrbno iz-
brane slike, karte in profili napravljajo podano snov še bol j umljivo, a dvi-
gajo tudi sicer vrednost njegovega dela. I. Rakovec. 

Marion I. Newbigin, Southern Europe: A regional and economic geo-
graphy of the Mediterranean Lands (Italy, Spain, Portugal, Greece, Albania, 
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and Switzerland). With 103 maps and diagrams. Methuen & Co. Ltd. London 
1932. Str. 428. 

Znano je, da Angleži v regionalnogeografski književnosti niso prav 
močni in velike svet objemajoče enciklopedije, kakor nam prihaja na knji-
ževni trg tako s francoskega kot z nemškega vira, se dosedaj niso upali 
lotiti. 

Pod naslovom Južne Evrope se opisujejo dandanes in od nekdaj vsi 
trije južnoevropski polotoki ter otoki, ki so raztreseni okrog njih po Sredo-
zemskem morju. Tako pojmuje Južno Evropo tudi Maullova knjiga in enako 
francoska zbirka Géographie universelle, ki je vrh tega področje označila 
kot Méditerranée. Newbigin je svoji „Južni Evropi" dal drugačen obseg; iz-
ločil je iz nje Jugoslavijo ter Bolgarijo, pa potemtakem od Balkanskega 
polotoka opisal samo Grčijo ter Albanijo. Toda na drugi strani je privzel — 
Švico, in sicer vso Švico. Da se izvzame Jugoslavija ter Bolgarija, to se še 
da zagovarjati, ker se tu zares prevladujoče uveljavljajo značilnosti srednje, 
odn. vzhodne Evrope. Toda v tem primeru bi bilo prikladnejše ime Sredo-
zemske Evrope. S pritegnitvijo Švice se prav gotovo ni mogoče sprijazniti 
in avtor nas za svojo presenetljivo novost ni mogel pridobiti, čeprav jo skuša 
utemeljiti s prometnimi in drugimi zvezami, ki jih je imela Švica z Italijo 
v vseh časih, pa z naglasitvijo, kako se mediteranski podnebni ter vegeta-
cijski vplivi uveljavljajo ne le v kantonih Ticinskem ter Graubündenskem, 
marveč tudi v Valaisu. Kakor je res, da bo v regionalnogeografskih delih z ob-
mejitvijo mediteranskega sveta na severu vedno križ, se vendar z Newbigi-
novo rešitvijo problema ne bomo mogli sprijazniti, zlasti še ko je ostalo ime 
Južne Evrope, ki more brez zadržka vključiti tudi osrednje ter severne bal-
kanske predele, ne pa Švice. 

Knjiga obravnava najprej (str. 3 do 76) skupnosti, Sredozemsko morje, 
strukturo in relief Južne Evrope, podnebje ter vegetacijo. Tu se na mnogih 
mestih vidi, kako je treba posegati tudi k dejstvom Balkanskega polotoka, 
kar na plastičen način odseva tudi iz precej številno priloženih kart, ki imajo 
domala vse vključeno i balkansko ozemlje. Za tem pride podrobna obravnava 
Švice (77 do 127), pa Italije (str. 129 do 228). Dočim je uvrščena za Švico po-
sebna karta o razporedbi jezikovnih skupin, ni take karte niti za Trentin, 
niti za Julijsko Krajino, dasi vidimo tu posebno skico za eno in drugo po-
krajino s ponazoritvijo starih in novili meja. Taka ilustracija bi popravila 
avtorja, ki pripoveduje na str. 151, da se je Italiji priključilo znatno število 
(large number) Nemcev ter „a number of Slovenes, with some Croates". Iber-
skemu polotoku so posvečene strani od 229 do 330, a Grčiji ter Albaniji od 
331 do 412. 

Knjiga je v obilni meri opremljena s kartami in diagrami, nima pa 
slik po fotografskih posnetkih, niti za naselja, odn. mesta niti za pokrajinske 
značilnosti. Med besedilom so nameščeni tudi statistični podatki za gospo-
darsko stanje ter produkcijo po posameznih državah. A. Melik. 

P. Vidal de la Blache et L. Gallois, Géographie universelle. Tome VII. 
Méditerranée. Peninsules méditerranéennes, Paris 1934. 

To veliko delo je izšlo v dveh knjigah. Prva knjiga obsega na 234 stra-
neh: Généralités, Espagne, Portugal; avtor je Max Sorre, samo za gospodar-
sko, kulturno ter političnogeografsko označbo mediterana Jules Sion. Druga 
knjiga obsega: Italie, par Jules Sion; Pays Balkaniques par Y. Chataigneau 
et Jules Sion, skupno strani 235 do 575. 
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S tem je velika francoska regionalnogeografska enciklopedija, ki ji gre 
še vedno v vsej svetovni književnosti prvo mesto, uvrstila v svojo zbirko tudi 
opis sredozemskega sveta. In reči moremo, da delo po vsebini in opremi ne 
zaostaja za dosedanjimi zvezki. Splošen opis, ki obsega navedbe vsega onega, 
kar j e treba o mediteranski regiji povedati skupaj, sta izvedla skupno Max 
Sorre in Jules Sion, ki je pred nedavnim francosko geografsko književnost 
obogatil z opisom mediteranske Francije (La France méditerranéenne, Paris 
1934, str. 222). Isti avtor, profesor geografije na univerzi v Montpellieru, je 
opravil tudi ves opis Italije, zavzemajoč v drugi knjigi strani od 235 do 394, 
vrh tega pa še opis Grčije (str. 512 do 575). Ostale dele Balkanskega polotoka 
j e opisal Yves Chataigneau, ki je prispeval tudi očrt polotoka kot celote, vse 
skupaj na straneh 395 do 511. Po tej razporedbi v drugem delu, ki nas seveda 
tu še posebej zanima, moremo presoditi, da so deleži, ki so odmerjeni po-
sameznim predelom, v glavnem v primernem medsebojnem razmerju. 

Y. Chataigneau je kot nalašč poklican za nalogo, da opiše Balkanski 
polotok, saj pozna naše področje iz lastnih studij in spada med one redke 
zapadnjake, ki se je tudi z jezikom dobro seznanil, tako da more uporab-
ljati našo književnost v originalu. Ta moment je treba dandanes še vedno 
podcrtavati. Y uvodni karakteristiki polotoka navaja Chataigneau poglavitno 
o imenu, pa o zgradbi, o podnebju, o prsti, vegetaciji ter končno o prebi-
valstvu v razvojnem, verskem, jezikovnem in gospodarskem ter demografskem 
pogledu. Vse to pa je opremljeno z mnogimi kartami, ki se nanašajo na ves 
polotok, tudi na Grčijo, na severu do črte, ki j o tvori državna meja Jugo-
slavije ter Bolgarije. 

Opis polotoka se razvrsti po državah, toda tako, da se v podrobnem 
nanaša na velike prirodne skupnosti, in sicer se opisuje najprej alpsko-
panonski predel, namreč gorata Slovenija in panonska Hrvatska pa Slavonija 
ter Vojvodina. Za tem se opisuje Moravsko-Vardarski predel, dalje Dinarsko 
področje, ki je nanj naslonjen tudi opis Jadranskega Primorja. Za zaključek 
pride, kakor je običaj v francoski regionalnogeografski shemi, opis države 
kot gospodarske celote ter karakteristika posameznih gospodarskih panog, 
dočim se je Jugoslavija v političnem pogledu označila v uvodnem odstavku, 
kjer so se uvrstile navedbe o nastanku ter demografski strukturi države, s 
podatki o manjšinah, o konfesijah itd. Pri opisu Slovenije se je avtorju vtiho-
tapila majhna netočnost; kozolec (hozelec s str. 421 je na str. 584 med errata 
popravljen na pravo) ni shramba, odn. sušilnica za koruzo, kakor bo zapeljan 
-v zmoto francoski čitatelj po str. 423 ter po sliki na prilogi LXXVIII pod A, 
kjer se nam predstavlja samo navadni koruznjak, ki ga imamo na Sloven-
skem samo na obrobju ob Hrvatski in ki je panonska uredba. Karakteristika 
Slovencev (str. 423) je prav laskava; da je pri tem maritimnosti pripisana 
prevelika vloga, se končno prezre mimogrede. Književni viri niso navedeni v 
izobilju, ali med deli, ki se navajajo, bi si vseeno želeli pravilnejšega med-
sebojnega razmerja. Pri tem ne mislimo, da se morda neki avtorji premalo 
upoštevajo, marveč da med deli istega avtorja vidimo navedene stvari manjše 
vrednosti, ne pa poglavitne. Razprava, iz katere je vzeta karta o teritorijal-
nem razvoju Ljubljane, priobčena na str. 421, se sploh ne navaja med knji-
ževnimi viri. Ali to so malenkosti, ki celotnemu delu ne zmanjšujejo cene. 

Po podobni razporedbi j e opisana Albanija in potem Bolgarija. Opis 
je opremljen z obilnimi kartami ter diagrami, sestavljenimi in izdelanimi 
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nalašč za knjigo. Silno poživlja knjigo obilica lepih fotografskih posnetkov 
iz vseh predelov, ki pripomorejo do plastične predstave o pokrajini, ki se 
opisuje. 

V oddelku od str. 252 do 263 opisuje J. Sion oni del Italije, ki pripada 
Vzhodnim Alpam; tu se obravnava Julijska Krajina in vestno se navaja, kako 
je z njenim prebivalstvom. Francoski avtor se je potrudil, da informira 
bralce pravilno o tamkajšnjem prebivalstvu, čeprav se navajajo številke 
samo po italijanskih virih. „Or ceux-ci (namreč Slovani) ne sont nullement 
des barbares; leur sentiment national est ardent, surtout depuis que la Slo-
vénie et la Croatie peuvent s'appuyer sur la Serbie . . . Trente et Trieste sont 
libres; mais la frontière, tracée selon des raisons militaires ou politiques, en-
ferme un irrédentisme (germanique, un irrédentisme) yougoslave." Tako je 
Jules Sion zaključil poglavje o Julijski Krajini. 

V Geogr. Zeitschrift 1935, str. 396 je J. Soleh primerjal med seboj dela 
o Južni Evropi in sicer nemško Maullovo, angleško Newbiginovo ter tu na-
vedeno francosko, pa je primerjavo zaključil z ugotovitvijo, da je francoski 
prisoditi prvo ceno. Te j sodbi se moramo vsekakor pridružiti. A. Melik. 

Opis granične linije izmedju kraljevine Jugoslavije i kraljevine Italije. 
Ministarstvo inostr. poslova, biro za razgraničenje. Beograd 1935. Str. 382. 

V obsežni knjigi se podaja podroben popis mejne črte in sicer se na-
vajajo v sistematski vrsti vsi mejni kamni vseh kategorij z navedbo zapo-
rednih številk, s podrobnim opisom, kako poteka mejna črta po oddelkih. 
V prilogi se objavljajo risbe za oblike mejnih kamnov vseh vrst, pa statistični 
pregled vseh mejnih kamnov, ki jih je vseh skupaj od Zadra do trojne meje 
na Peči 5560 (od tega jih je postavila Jugoslavija 2655, a Italija 2905). Končno 
j e priložena še karta mejnega ozemlja v merilu 1 : 1,000.000; predstavlja po-
temtakem samo nevažno ilustracijo, ne pa dopolnila k besedilu. A. M. 

Vittorio Adami, Storia documentata dei confini del regno d'Italia, 
vol. IV: Confine italo-jugoslavo. Roma 1951. Ministero della guerra. Str. 1057. 

Tudi ta knjiga obsega podroben opis mejne črte odn. mejnih kamnov, 
toda ta opis ne obsega niti polovice knjige. Ves ostali prostor zavzema gra-
divo, ki naj poda dokumentirano zgodovinsko sliko, kako je ta meja nastala 
in kako je upravičena. Tu se najprej navajajo dokumenti o italijanstvu Ju-
lijske Krajine, Istre in Dalmacije; kaki so ti dokumenti, se najlepše vidi iz 
dejstva, da se tu enači rimsko z italijanskim, pa da beremo spričo tega na 
str. 3 naslov odstavka „Lubiana italiana", na osnovi tega, ker je Emona v 
kesni rimski dobi političnoupravno pripadala teritoriju Italije. Italijanski 
rod je seveda tu bival že od nekdaj, raznarodovanje v smislu slavizacije se 
j e začelo šele v XV. stol. Po teh navedbah pač ni treba gubiti še več prostora 
glede nadaljnje vsebine dokumentov o italijanstvu na vzhodni obali Jadrana: 
saj so povsem neznanstveni. Naj pa ne izostane opozorilo, da je to publi-
kacija vojnega ministrstva. Nadalje je tu poleg obširnega gradiva o Reki pa 
o Dalmaciji popisana medvojna doba, vloga, ki jo je imel Wilson, bodisi idejno 
ltot v poteku borbe za mejo po vojni, d'Annunzijeva akcija itd., seveda vse to 
v zgoraj označenem duhu in smislu. Uvrščen je še izbor „dokumentov" v 
ožjem smislu, namreč besedilo raznih mednarodnopravnih listin, ki se tičejo 
meja julijsko-dalmatinskega teritorija od mirovne pogodbe v Požarevcu iz 
I. 1718. do aktov o ureditvi ter obmejitvi reške svobodne zone. Obsežna bi-
bliografija vpošteva seveda domala samo italijansko književnost. 
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Prednost italijanske knjige pa so priložene topografske karte mejnih 
teritorijev in sicer za Zadar in za Reko v merilu t : 25.000, a za pokrajino med 
Reko in Pečjo v Karavankah v merilu 1:100.000 (na dveh listih); z njimi 
je mogoče spremljati razporedbo mejnih kamnov prav natančno. A. M. 

Gustavo Cumin, Appunti geografici sulla funzione di frontiera della 
Venezia Giulia e sul confine italo-jugoslavo. La Porta Orientale III. Trieste 
1933. Str. 568—595. Avtór podaja po kratkem prirodno-geografskem in zgo-
dovinskem uvodu ter karakteristiki mejnice studijo o meji, njeni funkciji v 
prometu, o učinku na gospodarstvo pa na demografske odnošaje. Posebno se 
opozarja, kako je meja postavila v deželo velik upravni aparat, ki je zvezan 
s funkcijo mejnega prometa, in zlasti velike garnizije, kar ima vse za po-
sledico, da se je prebivalstvo v obmejnih večjih krajih (Trbiž, Bovec, Tolmin, 
Vipava, Postojna, Ilir. Bistrica) zelo pomnožilo, toda le v krajih samih. V 
desetletju 1921—1931 so se ti kraji povečali za najmanj od 36'7% do največ 
106"5%, dočim se je istočasno ostalo prebivalstvo njihovih občin pomnožilo 
v najboljšem primeru (Postojna) za 4°7%, v drugih pa stagniralo ali celo na-
zadovalo (občina Tolmin brez trga za —6'9%). A. M. 

Karte der Türkischen Republik. Gezeichnet auf Grund von Stieler, 
Grand Atlas de Géographie moderne, Édition internationale, unter Mitarbeit 
von Dr. Ulrich F r e y . Merilo 1 :2,500.000. Poseben odtis iz Peterm. Geogr. 
Mitteilungen 1935, H. 9/10. Letos slavi znano kartografsko založništvo Justus 
Perthes v Gothi 150 letnico svojega obstoja. Ob tej priliki je izdalo lepo 
dvojno številko svojih Mitteilungen in jih med drugim okrasilo s karto nove 
Turčije, ki nas prav lepo pouči o velikih spremembah, ki so se tu izvršile v 
zadnjem desetletju. Karta, ki je vprav mojstrsko delo, je pisana v novem 
turškem državnem jeziku in seveda v (turški) latinici. Seznanja nas z novo 
upravno razdelitvijo turške države, z novimi mejami njenih pokrajin in 
okrožij, predvsem pa s pravilnimi, uradnimi turškimi krajevnimi imeni, glede 
katerih je vladala še pred kratkim v vseh evropskih knjigah in atlantih ve-
lika negotovost. Znano je, da je pravilno turško ime za Carigrad Istanbul, 
manj pa, da bomo sedaj pravilno pisali Izmir (Smirna), Gelibolu (Galipoli), 
tlskiidar (Skutari), Bursa (Brusa), Trabzon (Trapezunt) itd. Jasno in plastično 
je izdelan tudi orografski del karte. V tem oziru je zanimivo, da Turki imena 
Taurus ne poznajo, temveč le posamezne grebene v tem gorovju : Çamurlu-
dag, Bulgar Dag, Ala Dag. Karti so dodane stranske kartice Dardanel, Istan-
bula, Bospora, okolice Hisarlika (Troje) in Izmirskega zaliva. U. F r e y , ki 
je pri karti sodeloval, ji je napisal tudi kratko, a tehtno spremno besedilo. 

V. Bohinec. 
Гласник Географског Друштва, св. XX. Београд 1934. Na uvodnem 

mestu letošnjega zvezka je študija M. S. F i l i p o v i č a o položaju in terito-
rialnem razvoju Velesa, nakar sledi P. V u j e v i ć e v a razprava iz področja 
klimatologije; v nje j nam avtor podaja izredno zanimive ugotovitve o vplivu 
relijefa na podnebje v okolici Bjelašnice. Naslednja dva članka sta posvečena 
Brskovu, staremu rudarskemu kraju blizu Mojkovca na Tari; o njem pišejo 
V. č o r o v i č s historične strani ter J. T o m i č in Gr. G a g a r i n z geološkega, 
odnosno mineraloško-litološkega vidika. M. L u t o v a c objavi ja iz svoje fran-
coske knjige o Metohiji (prim, naše poročilo) poglavje o današnjem naselje-
vanju tega predela. V. R a d o v a n o vi č je prispeval članek „Kvarcitski 
ostenjci Markova Kamena na staroj jezerskoj obali na južnoj strani Vodna", 
D. P a u n k o v i ć pa prvi del svojega geografskega orisa Spreče, predela v 
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porečju istoimenske reke. Na zaključku poroča izčrpno o VIL mednarodnem 
limnološkem kongresu v Jugoslaviji naš znani limnolog Siniša S t a n k o v i Ć . 
Končno vsebuje „Glasnik" še, kot vedno doslej, manjše doneske, pregled geo-
grafske literature in geografsko kroniko. S. 1. 

Посебиа издања Географског друштва . V seriji teh izdanj so izšli 
nadaljnji štirje zvezki, ki vsi prinašajo zanimive obsežnejše študije iz pod-
ročja domače geografije. 

V 15. zvezku (Beograd 1934) priobčuje B. M. D r o b n j a k o v i č mono-
grafijo o „Saobraćaju na Drini". Rezultati proučevanja prometa na tej važni 
reki v preteklosti in sedanjosti so izredno zanimivi in dajejo pobudo za slična 
proučevanja naših ostalih rek in rečnih dolin. 

16. zvezek (Beograd 1934) prinaša prispevke B. Ž. M i l o j e v i ć a pod 
naslovom „Črna prst, Bjelasica i Perister". V njih nam avtor podaja kratke 
geografske (ne samo geomorfološke) orise vseh teh gorskih pokrajin. Ker 
so te pokrajine izbrane iz dokaj različnih predelov, je nad vse interesantna 
primerjava med njimi, ki jo moremo izvesti na osnovi Milojevićevih izvajanj. 

V 17. zvezku (Beograd 1935) obravnava D. P. P a u n k o v i ć dolino Mlave 
z geomorfološkega stališča. Študija gre dokaj v podrobnosti, obravnava jezer-
sko in fluvialno fazo doline ter na zaključku pregled njenega razvoja. 

Sličnega značaja je študija J. C. R o g 1 i č a „Biokovo, Geomorfološka 
ispitivanja", (zv. 18., Beograd 1935). V n je j nam avtor, ki je domačin izpod 
Biokova, podaja rezultate svojega večletnega temeljitega proučevanja na tem 
pogorju. Študijo je avtor posvetil prof. dr. I. R u b i ć u , ki mu je bil pri delu 
mnogokrat stal ob strani. S. I. 

Hrvatski Geografski Glasnik, broj 6, Zagreb 1935. Tudi letošnja šte-
vilka zagrebške geografske revije je izšla še samo na 24 straneh. Od tega 
zavzema večino članek O. O p p i t z a „Uber den Einfluss der Naturfaktoren 
auf die Agglomeration der Siedlungen im Flussgebiet der Bosna, der Ukrina 
und des Vrbas". Članek je prevod hrvatskega originala, ki je izšel v 249. zvezku 
„Rada Jugoslov. Akademije". Zdi se torej, da smatra uredništvo „Hrv. Geogr. 
Glasnika" zaenkrat za svoj glavni namen, da nudi zunanjim strokovnjakom 
rezultate domačega raziskovanja. V drugem sestavku nam prof. B. 2. M i l o -
j e v i ć (Beograd) podaja geografski oris planine Čvrsnice. S. I. 

Naše nove specialne karte 1 :100.000. Od našega poslednjega poročila 
so izšli še naslednji listi: Bačka Palanka, Baja, Banja Luka, Bihač, Derventa, 
Drvar, Jajce, Kaniža, Kapošvar, Konjic, Mako, Nevesinje, Petrovgrad, Prije-
dor, Prnjavor, Prozor, Pulj-Brioni, Sremski Karlovci, Subotica, Travnik, Vršac, 
Vukovar, Zenica. S tem manjka le še nekaj listov iz osrednje Eosne, ki so pa 
tudi že dotiskani, kakor sklepamo iz izjave načelnika Vojnega Geografskega 
Instituta, g. geod. gen. Boškovića, ki jo je podal na III. zboru jugoslovanskih 
geografov v Splitu, da je namreč specialna karta Kraljevine Jugoslavije 
(1 : 100.000) v celoti gotova in s tem zaključena prva uspešna doba delovanja 
našega odličnega Vojnega Geografskega Instituta. S. I. 

Zeitschrift für Rassenkunde und ihre Nachbargebiete. Herausgegeben 
von Egon Freiherr von E i c k s t e d t. F1. Enke Verlag Stuttgart, 1935, 1. B., l.H. 

Prof. E i c k s t e d t (Breslau), avtor velikega antropološkega dela 
„Rassenkunde und Rassengeschichte der Menscheit" (1934) je zbral okoli sebe 
večje število sodelavcev iz svoje stroke in sorodnih panog ter pričel izdajati 
pričujočo revijo z namenom, da na ta način osredotoči antropološko in so-
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rodno proučevanje ter poskrbi za njegovo popularizacijo. Revija j e vsekakor 
namenjena tudi geografom, saj so med sodelavci izdajatelja navedeni tudi iz-
raziti geografi, kot n. pr. N. K r e b s (Berlin) in R. B i a s u t t i (Firenze). 

Prvi zvezek odlično opremljene revi je prinaša na 112 straneh naslednje 
sestavke: W. E. M ü h l m a n n , Die Frage der arischen Herkunft der Poly-
nesien A. B. D a v e n p o r t , The influence of economic conditions on the mix-
ture of races: E. v. E i c k s t e d t , Die Mediterranen in Wales; E. S c h u l t z -
E w e r t h , Der heutige Stand der farbigen Gefahr; R. B i a s u t t i , Reste alter 
Rassenelemente in den Oasen der Sahara; A. S c h u l t e n , Tazitus über die 
Chatten; I. S c h w i d e t z k y , Die Rassenforschung in Polen. — Vrsta krajših 
prispevkov in poročil tvori nekak obzornik o sodobnem stanju proučevanja 
rasnih in drugih sorodnih problemov. S. I. 

Etnolog. Glasnik Etnografskega muzeja v Ljubljani. VII. 1934. — lz 
vsebine: A. M e r k u n , Narodopisno blago iz Dobrepol jske doline. — P. 
S k o k , Iz slovenačke toponomastike (II). — N. Ž u p a n i č , Izvor i ime 
Antov. — I. S i m o n i e , Migracije na Kočevskem v luči priimkov. 

Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo. XV., 1—4, Ljubljana, 1934. — 
Iz vsebine: R. L o ž a r , Predzgodovina Slovenije, posebej Kranjske, v luči 
zbirke Mecklenburg. — E. B a u m g a r t n e r , Ljubljanska kovnica v XIII. 
stol. — XVI., 1—4, 1935. — Iz vsebine: Sr. B r o d a r , Nova paleolitska po-
staja v Njivicah pri Radečah. — J. K e l e m i n a , Staroslovenske pravde. — 
I. S i m o n i e , Kočevarji v luči krajevnih in ledinskih imen. 

Prirodoslovne razprave. Kn j. 2., 3. zv., Ljubljana 1933. — M. V r a b e r , 
Donos k poznavanju rodu Riella. — 4. zv., 1934.: j . K r a t o c h v i l , Pregled 
pećinskih paukova u Jugoslaviji. 

Časopis za zgodovino in narodopisje. Maribor XXX., 1—2, 1935. Iz vse-
bine: V. S k r a b a r , Stara ledinska karta v ormoškem gradu. 

Vesnik Geološkog instituta Kraljevine Jugoslavije. IV., 1. Beograd 1935. 
— Iz vsebine: F r . T u ć a n , Izveštaj o mineraloško-petrografskoj ekskurziji 
u Južnoj Srbiji. — J. S. T o m i ć , Graniti i gnajsevi Stare Planine. — F r. 
š u k l j e - J . P o l j a k , Pliocen Lepavine, Sokolovca i Šemovca u Hrvatskoj. 
— V. Č u b r i l o v i ć , Prilog geologiji okoline Bihaća. — V. L i m i ć , Prilog 
tektonici zap. Srbije.. Podrinske planine. 

Г л а с н и к Е т н о г р а ф с к о г М у з е ј а y Београду . IX , 1934. — Iz vsebine : 
M. Ф и л и п о в и ћ , Стари занати и еснафн y Велесу. — Б. Р а г о в и ћ , „Моравке", 
воденице на Великој Морави. — M. С. В л а х о в и ћ , Женска ношња y Васојевићима. 

Petermanns Geographische Mitteilungen (J. Perthes, Gotha) so objavile 
v letošnjem letniku (1935) poleg drugega naslednje važnejše razprave in do-
neske: F r i t z J a e g e r , Die Gewässer Eurasiens (s hidrografsko karto v 
bakrotisku), H. 1., str. 7—11; H. 2., str. 55—59. — A. R a d o , Der neueste 
Stand der politisch - geographischen Einteilung der Sowjetunion, H. 1., 
str. 13—16; H. 2., str. 60—63. — W. I v e n , Vom Pändschir zum Pändsch, 
Bericht über eine Forschungsreise im Hindukusch und Nordost-Afganistan (s 
karto in fotografijami), H. 4., str. 113—117; H. 5., str. 157—161. — L. K o e g e i , 
Höhengrenzen der Pflanzendecke in Pyrenäen, Alpen und Bergen Südeuropas, 
H. 6., str. 199—200. — E. O b e r h u m m e r , Die höchsten Erhebungen der 
Balkan-Halbinsel, H. 7—8, str. 229—231. — J. G. G r a n ö , Geographische Ganz-
heiten (s 6 karticami, nanašajočimi se na Finsko), H. 9—10, str. 295—302. — 
S. P a s s a r g e , Wissenschaftliche, Geographie, ihre Lehr- und Forschungs-
aufgaben, H. 9—10, str. 342—349. 
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